


ము వేంకట రాయకా స్తులవారి యుపన్యాసాదికములు 
గి 

క్ర] / జు ప్ల జ్ 

గ్ 
2 





భార తాభారతరూపకమ ర్యాదలు 

"వేదము వేంకటరాయశ్న్ళొ స్తే 

ఉపన గ్ _స్పము. 

స్తే 

5 దము చేంకటరాయకశ్ళొస్త్ర అండ్ (బదర్స్ః 

4 మల్లి శేశ్ళరగుడిసందు, లింగినెట్లివీధి, 
౧0౧ వ్ 

జి టి, మదరాసు, 





భారతాభారతీరూపక మ ర్యాదలు, 

గ్రా 

భరతముని ఆత్రేయాది మునులకు నాట్య వెదమును చెప్పు 

చున్నాండు: 

“దాం ౪ ద జన్యం వ్ర న్ తనం స్వసు తైః 5 కురిబారితహ్ 11 

అనథ్యాయు కచాచి త్తం భరతం నాట్యక'వినమ్. 

మునయః వర్యుపానై న మాత్రే య ప్రముఖాః పురా; 

పప వ్రచ్చుస్త సె మవహాళ్తానో కహ, గె ల యు 

“'రరూషయం భగవతా సమ్య క్క_ధితో వేదసప్మతః, 

నాట్య వేదః కథం చాయ ముత్పన్నః కస్యవా కృతే, 

క్ర త్యజ్దః క5ంప్రమాణళ్చి ప్రయోగ వాస్య కద్చళః; 

మ మేక ద్యథాన తరం భగవ న్వక్తు న్. 

తేషాం తద్వచనం శ్రుత్వా మునీనాం భరతొ ముని 

ప్రత్యువాచ తతో వాక్యం నాట్య పదక థాం సతి. 

భరత 1 (౨.౬ 

2 BER ' 

నాట్యుశా స్త్రసృష్టి వినోదకరణము7ా మెహీంద్రాదిదేవ 

తలచేత స్రార్థింపంబడినది. అల్లే బ్ర హ్మ దెవుండు అను గః హించి 

నాడు ఫా 

మా బాన్షపృముఖై చ్చేవై రు రుక్షః కిల వితామహాః, 
6 శ్రుడనీయక మిచ్భామోః (| శ్రావ్యంచ య ్ర దృవేత్ . 



3 ఖారతాభాదత రూపక మర్యాదలు. 

ద re అల క శా గప సన నరనాన ఆతుర సంశ్రావ్వు శూద్ర జ తష 

తస్తై am జావరం వేదం వఖ్బుమం సార్వవర్షికమ్.” 

ప్ మ్న్ మ నుక దేనరాజం నిస్ఫృజ్యుచ, 

సస్తార చతురో వేదా న్యోగ మాస్థాయ తత్త (విత్ . 
ధర్మ మక్థ్యం యళస్యం చరోపషదికం ససంగృహమ్్, 

థ్ విష్యతశ్చ లోకస్య సర(క రానుదర్శకమ్, 

సర్వా స్రార్థసంపన్న ౦ సర్వశిమ్యు పృవ_ర్హకమ్, 

నాట్యాఖ్యం వబ్బువుం వేదం శేతివాసం కరొామ్యుహమ్. 

సంకల్ప స్ట భగ వా సర్యా౯ శా ననుస్త్మరక్ , 

నాట్య పెదం తత శ్చ నై చతు ర్వేదాబ్బసంభవమ్. 

జగ్రాహ పాఠ్యం బుగ్వదా త్చామభ్యో గీత మేవచ, 

యజుర్వెదా దఖినయా నృసా నాధర్వణాదవి. 

వెదోవవడై. సృంబద్దో నాట్యపదో మహాత్మనా 

యేన నారదసంయుక్షొ వెద వెదాజ్ఞ కారణమ్. 

=) బద వాను” ల న ఉపస్థిత్ ఒహం లొాశళం వ్ర 'యోగార్థ్యం కృ ఆాల్హులః, 

నాట్యస్య గ్రహణంప్రాప్తం బూ౮హ్ి కింళరవా ణ్యహమ్- 

భరత [1-(౧౧-౧౯) 

3 

నాట్య, ప్రయాజనము - 

౧. ఇట్లు బ్ర హూచేత స్త నాట్య వేదము 'దేవతలకొజుకు 

చేయంబడినదగుటంబట్టి దీనివయోగమునకు అసురులు విఘ్న 
అ” 



భారతాభారత రూవక మధ్యాదలు. 3 

నులు గావించిరి. అంతట బహ యీవెదము వారికి సయితము 

ఇయుటిడనద సును పని సరాష ప యోజనము లిట్టివనియుః 

జెప్పి వారిని సమాఛానపణిచినాఃడు. 

“డవానాం వచనం గ్రుత్వా బ్రహ్మో విఘ్నూ సువాచహా, 

“కథం భవన్తో నాట్యస్య వినాశాళ్థ ముపస్థితాః. 
re: Ree బహణో వచనం శ్రుత వరో అటవీ ద్య చి, 

“యో౭యం భగవతా సృష్టో నాట్య పెద స్పురేచ నయా. 

ఖల వ్ ఆ ల అగ wd జ 0 వత్యాదెశ దు మస్తాకం సురార్భం భవతా కత, 

త్రైత చనం కర్తవ్యం త్వయా లోకపితామహ. 6 య అ 
యథా దేవా _స్హథా దైత్యా స్ట తః వూర్న్వవినిర్ణతా.” 

॥ ం య న లొ 55 విరూపాతువచః శ్రుత్వా బ్రహ్మో వచన మబవీతి . 

“ఆలం వో మన్యునా దైత్యా క్ _స్యుజ్యతా మయమ్, 

భవతాం దేనకానాంచ శుభాళుభవికల్చ్పనకై: 

కర రృఛావాన్వయావేథీ. నాట్య పదో మయాకృతః, 

వైకాన్స నతో ఒధత్ర భవతాం బేవానాం వావీ భావనమ్ 

అలో క సర్వస్య నాట్యం భావానుకీ రనమ్. 

క్వచి ద్ధర్మః క్వచి త్కీ)డా క్వచి దస్ధః క్షచిచ్చ)మః 

కచిద్ధాస్యం క్వచి ద్వ్యూద్దం క్వచి త్మా_మః క్వచిద్వధః, 

ధర్థాః ధర ర్భృప్రవృత్తొనాం, కామాః కామార్థ సె సెవినామ్, 

నిగ్సృహం దుర్వినీతానాం, వుత్తానాం స. శ్రీయా, 

. క్ట 'బానావువీ యూనాంవా ఉత్పాహాోకఘార మానినామ్, 



ఛారతాఖారత రూపకమర్య్యాదలు. 

అబోథానాం విబోధళ్చ, వైదగ్గ్యం విదుపానుపి, 

-ఈశ్వరాణాం విలాసళ్ళ్చ, స్ట్య్యం దుఃఖార్షితస్య చ 

సరోషవజీనినా మర్గొో, యతి రుద్విగ్న చేతసామ్, 

నానాభా వేపసంపన్నం, నానావస్థా న్హరాతృకమ్., 

లోకవృత్తానుకరణం నాట్య మేత నయా కృతమ్. 

ఉ తృమాధవమవుధథ్యానాం న. కర్యసం శ్రయం, 

హితోపదేశజననం, ధృతి 5, -డాసుఖాదికృత్ , 

దుఃఖానానాం సమస్థ"నాం న్ "కార్తానాం తపన్వీనామ్, 

విశా న్ని జననం కాలే నాట్య మేత నయా కృతమ్ ; 
వం 

ధర్యం యశన్య మూాయుష్యుం మాతం బుస్థివివర్ణనమ్ 

లోకోవచేశజననం నాట్య మేత ద్భవిష్యత. 

నత చ్యాస్త్రం నత చ్చిల్చం న సా విద్యా నసా కలా, 

నాసా యోగో నత తృర్మయన్నా శ్వ్యేఒస్మిన్న దృశ వలె. 

తన్నాత్రి, మన్యుః క_ర్తవొస్ద భవద్శి రమరా౯- ప్రత, 

వ న్నాత్ర, కారణం నాట్య "మేత _త్తద్య న్మయా కృతమ్. 

"దేవానా మసురాణాంచ రాజలోకస్య చై వహి, 

బ హారీ ణాంచ విజయం నాట్యం వృతైంతదర్శకమ్. 
టాకీ యె జా వ్ 

"యోఒయం సభావో లోకస్య సుఖదుఃఖసమన్విత:, 

సో జాద్యభిన యో వేత నాటస్ట్ మి త్యభిధీయలె. 

'పదవిద్యేతివోనానా మన్ధానాం పరికల్పనమ్, 

వినోదకరణం లోకే నాట్య మేత ద్భృవిహ్యతి.” 
భరత. 1==(౬౭ రజ 



భారతాభారత రూపక మర్యాదలు. ౫ 

9, వ్యుత్చత్య్యానంవరూపము లయిన యా బ్రహ్మ క 

స యోజనములనే విద్యాంనులు అనువదించుచు వచ్చిరి. 
వ 

(అ) “ఆనన్షనిష్యన్దిషు రూపేషం 

తగా ఫల మల్చ్బబుద్ధికి, 

యో సతివోనాదివదాహ సాధు 

స్తై నమః స్వాదు పరాజ్ఞుఖాయ.” 

__.-.దశరూవకము, 

(ఆ) “కావ్యం యళనే ఒర్భకృ తే 

వ్యవవారవిదె ఫి వేతరక్షతయే, 

సద్యఃవరనిర్వ తయ 

కాన్హా సమ్మితత యోపదేశయు జే.” 

---కావ్ఫ పృకాశము, 

నం యం (తు “విశ్వశాయః కావ్యం 

తదదోసా పరికృత్ "చ వాగర్ధా, 

నావా గా రనవృ_శ్త్ః 

సాథ్యో పా రసో యథా తథం కవిఖిఃో 

స్వస్థాన వెపభాహా 

ఛిమతా స్పన్తో రస ప్రలుభ్ధథియః, 

లోశే బవామన్యన్తే 

వై కృత కావ్యాని చాన్య వ ల క 

జటిలం (ధ్ బె చింతామణి, 



౬ భార తాభారత రూపకమర్యాదలు. 

ల 
నాట్య మండపము శ 

౧. అనంతరము భరతముని నాట్యమండవను CEN 

గృహము యొక్క_ విధానమును స్థూలసూత్ము విషయవి స్పర 
ముతో నువదేశించుచున్నా (డు : 

“హా సషాగృసాం దృష్ట్యా శ్రిమకా విశ్వకర్మ ణా, 

విధ స్పన్ని వెళళ్చ శాస్త్రతః పరికల్చ్పితః. 

నికృష్ట. శ్చృతుర సృళ్చ లో, క్ష సృశైైవతు మల్ణపకి, 

(౮ 

౬ 

తేషాం త్రీణి ప్రమాణాని చ్యెష్టం మధ్యం త థావరమ్. 
© 

వృమాణ మేహిం నిర్జిష్టం హ_స్తదజ్ఞసమాశ్రాయమ్, 

శతం చాష్టా (౧౦౮ మూరలు చతుష్షపష్టి[ఇ౮ మూరలు) 
ర 0౫ ౬ 

హస్తా ద్వాత్రింళ (3౨ మూరలు చేవచ. 

అహాధికం శతం చ్యెష్టం చతుష్షష్ట్రిస్తు మధ్యమమ్, 

కనీయస్తు తథా వేళ్ళ హస్తా ద్వాత్రంళ దిష్యుతే. 
'దెవానాంతు తథా జ్యెష్థ్రం నృపాణాం మధ్యమం భవేత్, 

శేపాణాం వ్రశృలీనాంతు కనీయః సంవిధీయ లే. 

స్తు షః షః న 

కనీయస్తు స్మ కేం శ్రస్టస్రం చతుర, సంతు మధ్యమమ్, 

జ్యెష్ట్రం వికృష్టం వి జయం నాట్య వెద పయో క్షృభఖిఃో 

భరతః, I1-_(౮౯-౧౯) 

౨. అందు మర్తా్యాచితముయొక్క_ వరిమాణము; 



ఛారతాభారత రూపక మరాష్ట్రిదలు. ౭ 

“ఎవతుష్పమవ్టీక రాకా (64 cubits కురా 

దీర తేన తు మలణ్ణషమ్, 

ద్వా త్రింశతం (82 0401039) చ విస్తారా 

న్మర్హాషానాం యా భవే దివా 

3. అంతకన్న నధిక పృమాణమయినచో సామాజికులకు 

నటముఖదృ జాాదిసూచిత భావములు వ్య క్రవడవు ; పాఠ రము 

వినబడదు ; పృతిధ్ష్టనియుం గలుగును ; స్వరమును వికృత 

మగును, 

“అత ఊర్ల ఏం న క_ర్హన్య్థికి క_ర్హ్భభి ర్నాట్యమల్ణాప్క 

యస్త్వా దవ కృభావం హి తత్ర నాట్యం వ్రజే దితి. 

మల్ణవే విపృకృస్ట్రేతు పాఠ్య ముచ్చారిత స్వవమ్, 

ప సట ద్వ్యాన్వరత్వం భృశం వ్రజేత్ . 

యస్య లాస్యగతొ అ నానాద్భష్థ్రి సమన్వితః, 

సర్వేభ్యో వివశృష్ట త్వా దే దవ్య కృతాం వరామ్. 

చృెక్షాగృవోణాం సర్వషోం త సాన్నధ్యమ మిమ్య తే, 

యావ 'త్పాఠ్యంచ గాయంచ తత్ర, శ్రవ్యుతరం భకత 

భరత. 11౨౦-౨6) 

ర. అటువదినాబ్దుకరముల నిడుపవులో వెనుకటి యెనిమిది 

కరములు నెవథ్యగ్భృహాము, చానిముందణి యెనిమిదికరములు 

రంగశీర్షమునుం గావలయునని వి_స్తరము. అనంతరము క్రమ 
ముగ భిత్తికర్శవిస్తరము, _స్తంభకర్మవిస్తరము. రంగశీర్ష మున 
ఆణుదారువ్రు లుండవలయును. రంగవీళము అద్దమువ లె చదు 



౮ భారతాభారత రూవకవమరా వదలు 

నుగా నుండవలయును. నెపథ్యగ్భహామునకు రంగములోనికి 

రెంథుదాగరము లుండ వలయును. 

“ఏవం విధం పృక_ర్హవ్యం రంగశీర్షం ప్రయత్నతః, 
కూర పృష్థం నక_వ్యం మత్స ర్సపృష్థం తళా వచ. 

శుద్దాదర్శత ల ప్రఖ్యం రజ్బ్వపీళం వశ స్య తో 

భరతః 1[1-.-(౬౧-౬౨) 

౫. అనంతరము దారుకర్శవి_స్తరముః 

“ఏవం రజ్ఞశిరః కృత్యా దారుకర్న వ, యోజరయేత్ , 
అ db 

ఊహ ప్రతూరిహసంయు కం నానాళిల్చ్పపవ్ర, యోజితమ్, 

నానాపక్టారకో వేతం బహువ్యాళ్ పశోభితమ్, 

అట్టా లభజ్ఞాకాభిశ్చ సమన్హా తృవమలంకృతమ్, 

నిరూహకుహరో వేతం నానా గ్రధిత శదకవ్ు, 

నానావిన్యాససంయు_క్షం యన్త, జాలగవాశుకమ్, 

సువీఠధరణేంము కం కపోతాళల సమాకులమ్, 

నానాకుక్టిమ విన్య సః స్తంభ శ్వా ప్యుపశో భితమ్.” 

భరత. I1_(౬ర-౬౭) 

౬. అనంతరము నాట్యమండ పా కారాది వి స్తరము; 

“కార్యః శై లగువోకారో ద్విభూమి ర్నాట్యమండపు, 

ముస్టవాతాయనో వేతో నిర్యాతో థీరళబ్దవాక. 

ten న్ని వాతః క_రవ్యః కర్హ్భభి ర్నాట్యమండపః, 

గంఖిరస్వర తా "యేన కుతపన్య భవిమ్యతీ.” 

భరత. 1[-_(౬౯-౭౦) 



భారతాభారత గూపకమరార్థిదలు. డా 

2. నిరతము గంఫిరన్గరత్వ్ష ప్రదము. 

౮. అనంతరము భి త్లివై చిత్ర, కర్ణ వి సరము: 

“భి త్తికర విధిం కృత్యా భి త్తి ల్ర్లేవ ౦ క్ర ట్! 

సుథాకర్ష నిధి సస్య విథాతవ్యుః “ప్రయత్నతః 

భిత్తి మ్వథ విలిబ్యాసు పరిమృబ్దాసు సర్వతః, 

సమాసు జాతశోభాసు చిత్రకర్శ వ్రయోజయేత్ . 

చిత్రకర్మణి చాలేఖ్యాః వురుషాః స్త్రేజన _ప్తథా, 
లఇ 'బనాశ క రజా! శరితం చాత భూమిజమ్. 

పవర నం నం ches bp "యో క్రిత రై క స! జం 
భరత 11--(౭ ౧-౭6౯ 

౯ ఇట్లు విశృష్ణ్ర ప్రై తూగృ్భృుహమునకుం జెప్పి, చతుర 

శ్రామున సోపానపీఠముసయితేము క_ర్పవ్యవని తన్ని రాణ 

ప,కారముం జెప్పుచున్నా డు ఏ ( 
“_స్తమ్న్మానాం Mas సోపానాకృతివీళకమ్, 

ఇష్టకాదారుభిః కార్యం వై వే శకాణాం నివశనమ్. 

హస్తవ,మాశై రుత్ప్చేథె ర్బ్చూమిభాగసముళ్లితె, క, న దక. ఖ థం 

రజ్ఞపీశావలోక్యంతు కుర్యా దాసనజం కస 

భరత, II—(€౯-౮౧) 

౫ 
ఇద " అన అట గ శి చ్రాహాగ్భ వానుందు సృథను ప్రొ కము i 

జ్ చ 4 ౧. విశకర చెత నిట్లు దివ్యమయిన మై మైగ్భుహము 

నిర్మింపంబడినంతట భరతుడు టవ్తాను ఏమి ప్ప యోగింతునని 



౧౦ భార తాఖారత రూపక మర్యాదలు, 

యడుగంగా బృహ్హ తా రచించిన “'యమృతమంథనసమవ కారము 

నాడుమనెను. భరతముని య స్వే కావించెను. 

డె 

ప్ర థముడిమము, తాండవవిద్యా బ్రా ప్తి 

౧. పిమ్మట కొంత కాలమునకు బ్రహ నైలాసమునకు భర 
తమునిం గొనిపోయి అట మెహాళ్వరుని మూల తి పృరచాహా 

కా 

వం యం హులంల వనం 

౨. అందుల కత్యంత gy తుండ మెహాశ్వరుండు నాటో 

పయోగులయిన లాస్య తాండవవిద్యలసర్వస్వమును భరతునికి 

"నేర్చుమని తంశువున కాజ్హాపించెను. ఆతం డు కావించెను. 

ఆతనినలన భరతముని నృత్తమునుు తదీయాంగవోరములను, 

కరణములను, రేచకములను సకలాంగనకలాభినయములను నెర్పు 

కొనెను. ఆవిధముగా నాట్యముత్ొ నృ త్త పృ,యోగముకూడం 

'జేర్చంబడినది. 

౭ 

నృ త్ర ప్రయోేజనము ద 

“ అభినయముచే అర్థము విశదవముగును కావున డానిం 

బేర్చవలనీన దె; నృత్తమువలన నేప యోజనము కనంబడకున్న ది, 
దాని నేల చెర్చితిరం?” అని మును లడుగంగా భరతుడు దానిని 

వినోదకరణముగాం 'చెర్పితి నని చెవ్పుచున్నా6డు ; 



భారతాభారత రరూపకమర్య్యాదలు. ౧౧ 

బుషయ డొ-చు? : 

5 జ వాళ 6 ఇల్ల 0 యథా ప్రాప్త రే మర్ధనాం కతన సతః, 

కస్తా న్న ఎ.త్సం కృతం "హ్యూత త్కం స్తఫఖావ మ. 

న గత కార్థసంబద్ధం న చా వ్యర్థ స్య భావకమ్్ 

కస్తా న్న ఎత్తం కృతం "హ్యాత ద్దీతే ప్యాసారి తెషుచ.” 

భరత ఉవాచ 4 

ల శ్రాచ్వలే; నఖ ల్వర్థం కలో నృత్త మకుతే, 

కింతు శోభాం జనయతా మితి న్ఫ_త్తం పృవర్తితమ్. 

ప్రాయేణ సర్వలోకస్య నృత్త మిష్టం స్వభావతః, 

బ్ఞల్బ మితి కృత్య్వాచ నృ మేత త్న్రక్షీర్పితమ్. 

వివాహవ్రసవావాహవ్ర, మోదాభ్యుదయాదిషు, 

వినోదకరణం చేతి నృత్స మేత త్ప్రవ_ర్తితమ్” 

భరతం 1[1-.__(౨౦౪ 3-౨రర౮ 

ఇప్పటి క, యోగములలో నృత్తము ఉవేతీతము. 

౮ 

థర ద్యయము : 

నాట్యమందు లోకథధర్సి యనియు, నాట్యథరి యనియు 

నిరుదచెణంగులు గలవు. లోకధరి యందు వస్తువు ఎట్టు జరిగినదో 

అ ఖీ రచితమగును; అశ్ట్లే వ యోగింపంబడును. నాట్యధర్మి 

యందు నృ_త్తము, న్నీతము, శా స్త్ర కాభినయము, పద్యాదులును 

రంజనార్థము చేర బడును ; ర యోగింపబడును. కాళీదాసాడి 



౧౨ భారతాభారత రూపక మర్యారాదలు. 

మవోకవులనాటకములయందు రంజనాక్టము పద్యములుమా శ్ర, 

ము రచింవంబడినవి. వానియందు నృ త్తీగీతములు క థావస్తువులో 

వచ్చానా అవి ఆకథావస్తువులో ఉండినట్టివనియే భావము. అంతి 

యకాని పాత్ర వాక్యములన్నియు ప్రాయికముగానెనియు గీతి 
కలుగానే యుండవు. ఈధర్మై భేవములను భరతాచార్యుం డిట్టు 

విశదవజుచుచున్నాండు : 

“ధరీ యాడ్నివిథా ప్రోకా మయాపూర్వం ది్భజో త్తమాః, 
తాకికీ నాట్యధర్మి చ త రొరార్వశ్య్యూమి లతు,ఃణమ్. 

స్వభావభావొపగతం శుద్ధం త్వవికృతం తథా, 

లోకవాన్షా కీ యా వేత మేజ్జలీలావివర్చితమ్, 

స్వభావాభినయోవేతం నానా వ్రీవుకపా యమ్, 

య దీదృళశం భపె న్నాట్యం లోకధరి తి సా స్మృతా. 

యో౭యం స్వభావా లోకస్య సుఖదుఃఖ క్రి యాత కః, 

శాస్తాఖినయసంయుక్తొ నాట్యభరి వశ్క్రితా. 

అతివాక్య క్రీ 'యోవేత మతిసత్త్యాతిభానికమ్, 

కలాజ్ఞవారాభినయం నాట్య లతుణలత్లీతమ్. 

సరాషలజ్య్మా_రసంయు క్ట మళ్వస్థపురువూ శ్రయమ్, 

యదీదృళం oh న్నాట్యం నాట్యథర్శి తు సా సతో. 

లోశేయ దభి యోజ్యంతు భద్ర, మ త్రొాసయుజ్య తే, 

మూ_ర్రిమత్చాభిలాపంచ నాట్య ధరి తుసా సృృతా. 

అత్ర కృంమైవ యద్వాక్యం నళ్టుణ్వ న్నీ పరస్పరమ్, 



భారతాభారత రూపక మర్యాదలు. ౧౩ 

అను_క్తం కూగ9య తేయచ్చ నాట్యధర్భతు సా స్ట్బృతా, 

శై లయానవిమానాని చర్మవ రాయుధధ్వజాః, 

మూ ర్థిమ నః వయుజ్య న్న నాట్యధర్శ్నితు సా స్ఫృతా 

లలితై రజ్జవిన్యాసైః తథా హ్రీ ప్రవదక్ర మై 

నృత్య లె గమ్యకతే చాపి నాట్యధర్మితు సా సృృతా.” 

భరశ. 2111-౧౦౫౯ 

డా 

నృత బ్రదావారణము : 

రత్చావళీనాటకమందు _వఇథమాంకములో రాణిగారి 
అ 

చేటీకలు వసంత త్సవములో రాజుకడకు ఆమెయొక్క_. సందేశ 

మును అెచ్చుచు దారిలో పౌరసంఘముతో పాశుచ్చు న ర్తిం 
చుచు వచ్చిరి. అడి చిత్రాంగి వకీలు అభియోగవాదమును, 

సారంగధరుని వకీలు రఠ్ణ వాదమునుు డలాయితు తన సాశీ 

వీలువును, సాఠతులు తమకులనామాదికమును, సాయ్యములను, 

రాజరాజనరేంద్రుడు తనయుని కాలు నేతులు నజుకుతీల్పును సవా 

ద్యముగా ఆడి పాడుటవలెం గాక, శథావస్తూపా తృవసంతోత్ప 

వానుభవప్ర,కార మగుటచేత సుపస_క్షమై యున్నది. 

విదా. _ (మాచి వ్, యవస్యుండా, బలేజాణలయిన 

Pe a అ చ ల ఎల ర్ సరసులు సూటిదప్పక కొన్రులత్ చిమ్మిన వసంతాలవోట్లకి నసిత్కా 

రంచేస్తూ ఈ బోగాల యుమెక తెలు ఏలాగు విలనీస్తున్నా రో 
0 wa wr గి 

చూడు. 



౧౪౮ భార తాభారత రూవకవురా దలు. 

కట నరాలు. వయసన్యుండా, సరిగా కని వట్టితివి; 

ఉ. మానక రాలు బుక్క బలు 

మబ్బులు చే సెడిచిముచీకటి౯ 

గానంగనె చొకింత మణి 

కాంచన భూషణ రి పాల చే౯ 

పూనిక. గోవుల నృణల 

పోలిక నెత్తుభుజంగలోక మా 
థ్యానను మోజు నన్ను బలి 

థామమునుక్ స్మ రింయింషంజే సెడికా, 

నిదా. (చూచి ఓవయన్యుండా, ఇదుగో మదనిక మ 

తుకు తగినట్లు వసంతాభినయం చేస్తూ చూతలతికతో కూడా 
ఇక్క_డికే వన్తూవున్నది. మాడు ప్రియవయస్యా. 

[అంతట మదలిలను నటించుచు, దిగవదీఖండముం బా 

డుచు ఇరున్రరుచేటికలు వ్ర వెకింతురు.] ్ట 

[మదనిక పాడును. 
గేయము. 

వలకడ లెమ్టర వచ్చానే! వలరాజు నానతిం దెచ్చెనే 

ఎలనాగ లను గంట గించెనే ఎలమావులను నని వీంచెనే 

పొగడతావుల వెద సచ్లెన్కే మగువల నుగలవై నళ్లెనే, 
తొ "గకంట యీాలున్ర శ్ర ంచెనే చిగురుబోండులగుండె నించెనే. 

క, మునుమును మధుమాసం విట 



భారాతాభారత రరూపక మర్యాదలు. ౧౫ 

జనుల యొదల మెత్తంబజచుం, జయ్యన నంత౯ 

అనువాటం జొరంగల గాముండు 

మునుకొని కాడంగనెయుం బువుబాణనులక౯ | 

రాజు(మాచి ఆవో ! యీచేజెల యాటతమి పాటి 

మాజీ మనోహరముగా నున్నది. అక్ల్లేగదా. 

ఉ. వేనలి స్స మై చెదరి వీడొ్కోనె నల్లిన యెత్తుపోణిమిక, 

కానక చూద మంట్ యను మట్టుగC గృందిలుచున్న నందియల్ , 

వూనుచుః గంవమిట్ట టయి మోందుచునున్న నె వారమక్కు_నక, 

కొను కుచాద్రినవ్రుము ప్రైగంబడ మత్త నటించువీడ నాకా, 

విదూ---(నవ్వుచు వయన్యుండా, నేనుగూడా కాసె 

గట్టిన యీచేడెలమధ్య ఆగసతూ పాడుతూ రవంతచనేప్రు హోళి 

పండుగని ౫ "రవించి వస్తాను. 

రాజు..(చిరునగవుతో) వయస్యా, అ'క్లే చేయుము. 

విదా. నీయాజ్ఞ. (అని లేచి చేటికలనడుమ నర్సిం 

చును...” 

౧9౪ 

రత్నా వళీ ప్రయోగము : 

౧. ఈ సంస్కృతేరూపకములను ఎన్న (డేని వవరేని ఆడి 

యుందురా అనియుం గొందటు వ్ర శి ంచుట గలదు..__ఒకా 

నొకప్పుడు దామోదరమిశ్ర్రు (ఆను నౌక మహామాత్యుయ తన 

తేండు వసంతోత్సవములో మంచినాటక మాడింపువుని యడు 



౧౬ భారతాభారత రూవకమర్యావలు, 

గలా ఈరత్నావలీనాటిక నాడించెను వ్రయోగమందు మవ 
ఠా అ డి 

మంత్ర నాటిక్యామై తవుపారులే ఆగృంథములో వర్ణింప 

నట్లు స్త్రీలతోలనాడ సర్వాభరణభూపితులై విభవోత్తరము 

గా కోవులతో నబఅనీ రొండొరులవె ని, వెళ్నులకై నిం జల్లుచ్చు 
\ ప) cae ధా 2 ర 

ఎట్జబుక్కా-పొడుముచే సంథ్యారాగముం గావించుచు, బోగ 

ముమేళశములతోయనాడ నృ రృగీత వాద్యములత్ తనిమోల 

నాటిక్మాప, యోగములో నతనిమేడవెంబడి నేంగునట్టు గా 

వించెను. -ఈవృత్తైాంతమును, నటసంఘమునకు రా జిచ్చిన 

బహుునముతులవివరమును, ఈ నాటకకథను ఆమహామం త్రయ 

ఆర్యావృ_త్తముల నాక గృంథముగొ రచించినాడు. ఇందువలన 

నీనాటకములవై మనవూరులకు ఎంతగుణ్ యుండెనో, రాజ 

మంత్ర్రులును ఎట్టి విదద్వ₹ణ్యులుగ నుండిరో ఎటుకవడును. 

౨. మాళవికాగ్ని మి త్రములో గతవాసుండను నాట్యా 

చార్యుండు ఆత త్మ_ర్ష పరముగా ఈనాట్యధర్మి నే ఇట్లు ప్రశం 

వీఠథినాలు.! 

ఈ డెవానా మిద మూవునంతి మునయః 

కా_న్లం శృతుం బాతుషమ్ 

రుద్రే చెద ముమాకృతవ్యతిక రె 

సారే విభ_క్టం దభా i 

మ గుణో్యోద్భవ ముత్ర లోకచరితం 

చూనారసరి దృశ్యతే 



భారతాభారత రూపకమర్యాదలు. ౧౭ 

నాట్యం ఫిన్న రుచే ర్టనస్య బహుుథా 

'మ్యేకం సమాశాధనముో 

3. భరతుని గృంథమున నాట్యమునకు వలయు విషయ 

ము సవిస్థకముగా చెప్పనిడి లేదు. ఏపా తృమునకు ఏరంగోే, 

రంగుల నెట్లుచేసికొనవచ్చునో, టోపాలు గీపాలు లోనగునవి 

BS: అల సం నమకం DOU కొం ED 
౧౧ “క్ర వె వో సు ఇ 

నుసరించు ప గవ సవల ప i . యునుసరిక చువ్ర, యోగములు శం త్మ షప్రము తగును 

రాయ 

వ్యు త్చాదనో దాహంణములు : 

౧. దళఠరూపవన మందు. జెప్పిన శాత లలా 

ఆనందము మధుమాధురస్థిమువ లె ననుభ నా వైక వెద్యము. వెల్పు 

తేని స్రార్థనయందును, నలువ యుత్తర మందును వ్యుత్ప_త్తిరూప 
న. సామాన్యముగా. 'జెవ్చంబడియున్న ది. అందుల 

వి శషముల్నకై యొక కొన్ని యుదాపహార జములు మవోక వుల 

నాటకములనుండి రయొసంగాద 

శాకుంతలమునుండిా 

౧. ఆ. సండియంబు లేదు, య తారు; సప 

నూర మొ మనంబ యభిలషించె, 

సజ్జనులకు వస్తుసం బెహములయందుం 
జ 0౪ రా లా iD దమమనః పవృ ర్తి దన్నిన్భ క్తి, I-22 
2 



PIN 

Re 

ర్ు 

౪. తే, 

ఫారతావానరత రూపక మర్యాదలు. 

అనుమతించు నెన్న డని వెజచెనా బాల, 

బాజా నిన్ను వలచి వాడ నిట్లు; 

విరిసీ గతా ఆంరదునో హలో, 

నరము గేం నిన కంద కవన! 111.67 

గురువుల. గెలు థక్షిం జెలి 

కూటమి గాం గనుమో సపత్ను లక, 

వరుడు శఠించిన౯ా గినుక 

వట్టి కువాడము సల్ప శకెప్పుడుక, 

పరిజననుకా దయ న్య నువు, 

భాగ్యము _లెైనను బొంగ, కింతు లీ 
"నరవ్రునం గాంతురవ్హా గ్భహిొ 

శీవదముకా కుటిలల్ కులవ్యథల్. IV-98 

కన్య యనం గాదె జగతిలో నన్వ్యుసామ్లు, 

దాని బతిం జేరం బంపిన తత్ తణంబ, 

అతివిశదవమయ్యు నౌర నా యంత రాత్ర, 

యిల్లడను గాచి యొడయని కిచ్చినట్లు. VI.102 

. పాతివ్ర, త్య మవానిథాన మయినళా 

భావింతు రట్లట్లుగా 

న ధాం న ణో జ్ఞాతివ్రా త కులై కసం గ్ర యరతక్షా 

సానాథ్యభ దక జనుల్ 

కాతరషంబు వహించి యాకతమునకొ 

గాంతీంపుదు ర్భాంధథవుల్ 



భారతాభారత రాపషకమ ర్యాదలు. ౧౯ 

జా మో ల 4 న వ, గ. నాం, 

ని నెవ్వడి౯ జవ్వని౯. V-120 

౬. మత్త. ( ల మానువజాతులంచె య 3కు,సత్న్రతిభ అదా, 

మేలుబోధన గల్లు మానుషి మేధ శక్య మె చె్ప్బంగా! 

లీల నన్యఖ గాల చేం వన కేతకందాల నింగి బో 

జూలు ము న్పెనిపించునా నెజజా౯ణం గోయిలం గానమే V-125 

క, జగ మెల్ల వణకు నొక కేకు 

నగణతముగ నివ్దణతెన నంబుధ్ వణ(కుకా 
స 

ముగునాండువారు గూడిన 

సుగుణాక ర, వట్టవగలు చుక్కలు వాశుచు౯. 

ఆ యశ్రాంతన న్యాసమునకును, ఈ యతిళ యో క్షకిని ఆతా 

రతవమ్యుముం గనుడు.] 

ది 
అ 

te 

లక. ఏర ప్రియబంధున్రు నెడం 

బాయుదురో జనులు వారిపాల ననఘు మొ 

సహాయము దుష్యంతుం 
గారే గా 

డాయాబంధువని చాటు డతివిశదముగాక౯. _ VLles 

డా శ్రరరామచరితమునుండీ యించుక ా 

౧. గీ. అల్లుని మఖంబు సంకెల యయొ్యు మాకు, 

శీరకంఠుడ, పలెడుదారి కొ త; 
(JD 

మ్రల రంజింవం దివుగు మేప్బాటనైన ; 

దాన నగుకీ ర్పియే మేలిధనము మోకు 14 



౨౦ భారతాభారత గూపకమరారిద లు. 

ERs 'కార్యముచె నైనను 

లో కారాభనమె సాధులోక వృతనూూ; 

ఆకరణి నను నసుల విడ 

నీకొని మాయయ్య దానినే కద నెజవె౯. 1-84 

౨. తే, అరి లినిగానిి దయంగానిి వాయియాని, 

అది యి దననేల, జానకినై నాని, 

ప్రజల యనురంజనమునశ వదలు నాకు 

హృదయమునం గల్ల దిసుముంతయేని వంత. 1-5 

అః స్వరువ్రునకన్న 6 గఠివములు, 

విరికన్న ను గోములములు, విశ్వాతగు లౌ 

పురుషవ రేణ్యుల మనములు ; 

తర మెవ్వరి కౌను వారితత్తము దెలియకా. _ విష్కం- 

శక నరసిమునుతా. ఏకువ 
ఇచారముగ, నవూర్షకర్శ చండాలు ననుకా; 

వేరితివి చందనం బని 

ఘోరవిపాకమును గాలకూట ద్రమముF౯ ! 1-39 

౬. తే, కుడికరవు, కూ ద్రమునిమిోాంద విడుకృపాణి, 

విప్ప బాలుడు మృతుడు జీవిం చుకొొటుకు, 

కరుణ నీ శేడ దుర్భరగర్భఖన్న 
సీతం దణిమిన రాముని గా త్రమునకు? [1-1 

(ఎట్టకేలకు కొట్ర రామనసదృళ మైనకద్య్శం గావించితిని. 

ఆభ్రాప్తాణపుక్రుండు బ్రదుకును గాక | 



భారతాభారత రూవకమర్యాద లు. ౨౧ 

దివ్యపురుషుడు (వ, వెళించ్సి జయము జయము 
బవ 

౭. ఉ.నీవుకృ తాంతునుండియును నిరయమిచ్చిభరింపదండముక, 

జీనన మొందె నీశిశున్ర, చెందితి నిట్టిశుభంబు నేనును 
దేవర, శంబుకుండను ద్వవీయవదంబుల మాలీ బేర్చెదక్; 

జావులుగూడ నాధుజన సంగ భవంబులు తారకంబు లౌ. [1-2 

రాము లందును మూతకు వ్రీయములు. మజ యనుభ 

వింప్రము ఆ గృమైన తేవంవు ఫలమును. 

జు 
ర 

ae 

౮. తే. ఎందు మోదంబు లెసంగ్కు నానందము లగు, 

నెందు బుణ్యంపునంవద లీంప్రమోటు, 

లైజసములు వై రా జాభిఛానకనములు 

నయిన లోకంబులు ధ్రువంబు లగుత నీకు, II-8 

శంబూకుండు..-ఈవుహివము మో వ్ర సాదమునకు ఫలము 
గాని తపస్పునకుం గాడు. అయన నల్లునం గూడదు. తవస్సె నాకు 

మహూోవళకారముం గావించినది. 

౯ చ. వెదకుదు రెల్లవారలు భువికా నిను భూతవతీకా శ రణుక్టనికా; 

వెదకుచు నన్ను దుర ఎ్రెసలు నీ వరుబెంచితి నూటులాముడల్! 
ఇదియెతపఃప్ర సాద ముమహాస్థము;కాకయ రుతూధ రను ం౦డియున్ ; 

బద మిడు బేలవెండియును భానుకులా గ ణీ, దండ కాటవి౯ా? 

౧౦.ఉ. ఈనె మదియజీనితవు, 

ప్ ద్వితియమనంబ, వక్షులం 



౨౨ భారతాభారత రూపక మర్యాదలు. 

క్ విశుద్ధ కౌముదివి, 

యూపి సుభావగ వంగమందునుకా, 

ఈవహి 'ేలకు౯ా శతము 

లిచ్చగము ల్పచరించి దానినే 
(నిశ్వసించివోవిధి! శాంత మౌత! మటు 

గా కఠ నుత్తర మేల యూకొనక౯ా ! 11-10 

౧౧. జనకుండు.. అహో దురాత్ములెన పాలుల కరుణ 

లేమి ! అహో! రాజు రాముడు తొందరవడుట ! 

ఉ. ఈ పిశసాశేని ప హళి సొాశ్ని ప్రహతి 

నెంతయు నారయ, నా క్రుథాగ్ని కి౯ా 

సావి యిదే భగాలుమని 

గశాషమొ బాపమొ వూని మండంగా౯ా; 

కర నవం, రథఫ్.ంక్రు రవ్షం౦పు. సముదాయింపుము 

కువతుని రాజర్షి ని. 

లవ్రండుల-- 

౧౨. తే. మానసునుల కదే యవమానితులకుం 

శ్రూజ్జనవత మగునట్టి పాచితంబు; 

అరుంధతి... 

రాము డనంగ? 
స ఎ రాజు నీవట్టి కాండె ౩, 

పాలనీయులు గారె కృసణులు సృజలు ః IV-29 



భార తాభారతి రూపకమర్యా్యాదలు. ౨౩ 

జనకం 

ఉ. కా నవి రాముప్రెనతండుగాం జె మదాత్మ జభాండ? మాదటకా 

బోవక తప్పునే ద్విజని పోత జర దక లాబలా తతి౯? IV-28 
౦ 

గై, వటువులు---(సంభ్రవుమునం బ్ర, వెళించ్చి కుమూర, 

కుమార! శుజ్జము గుజ్జమని ఒకభూతవి శేషము జనవదములలో 

నుండునని విందుము గదా! అది యిప్పుడు మనకడకు ప్రత్యత. 

ST వచ్చియున్న ది. 

లన్రండు--_గుఅమని పళుశా స ముండదేకాక సంగామశా ఆ మ WU 
శ్రనుందులాడం బఠితేము. మణ్ చెప్పుడు దాని సరూవము. 

వటువులు---వినుము 
౧౮.మ. వెనుక నోతను దాల్చు వివ్వుగ, సదా 

జాని నాడంశెడిక్యా 

మొనయుకా దీర్హముగా గంఠము, ఖురం 

బు జ్లానికికా నాలెైెసూ, ధ్ ద 
ఆను లెంబచ్చిక, నామ మాత ములుగా 

పఏంచు౯ా శకృత్సిండ ముల్ 

చను దూర మది, యేల వర్లన ? కనకా 

జనసెనుు రా, ర్మ. పెసకొ, IV-2h 
దా 

౧౫. ఆందురు జాషాయసుల్ తడవ నొప్పదు వారిచరి త్ర ముండని; 

సుందునినాతిం గూల్చిన విశుదయనొ నిధు లమ్మవోమమహాల్ ; 
ముందడుగుల్ ఖరాజినవి మూండకుదోభయముల్ నెలంగ వే? 

యింద్రజు నేయు నేరుపును నెల్లజనంబులు మెచ్చుకొన్న జె! 



౨' భారతాభారత రరూపకమర్యాదలు. 

౧౬. ఆ. గూఢహాతు వెదొ కూర్చును వస్తుల, 

బహీరుపొథిం చీ తి బలనీ కొనదు, 

పొద్దు పౌడిచినంత పుండరికము వూచు, 

సలమణియు. గరంగు నెలయుం దోంవ, 

౧౭. రామురా, రమ్ము, ఆయుప్పంతు౯డా ! 

తె. అమృత పూరిత వారివాహంబు కరణి 

నిద్దమును శ్యామలము నగు నీదు మేని 

గంగిటం బొదువంగ నుత్కంళం గొంటి 

వత్చ్పలత్వంబుచెం బరవ త్త ఏ మొంది. 

లవుడు-నాయనా, యిబెేమి? 

తే. భువనమంగళ మైన మీమో మిటేమి 
బాప్పవ గ ౦బువెతను బా త్ర వముయె $ 

తుహినజాలంబు చేతను దోంగినట్టి 

వుండరికంబునం గ్రాలు నిండునీరికి. 

'కాప్యషం నాటశకేషేరవ స యర. వ యమునా 

ఉ_త్సరేరామచరితే భవభూతి ర్విశిష్య తే. 

vI5 

VI-lé 

VI-I2 

ఆన్న కారణ 'మేనునంగా నాయికానాయకుల వర దెవతాత్వం 

బున్కు తదుచిత సత్త వ్రశుద్ద్యుత్కర్ష యు, నాయకుని లోకాశా 

ధనవ రాయణత్వంబును. 

pe 
భ్ రతనూత్రానునారులగు నాటకములలో ఉ త్తమములే 

మనవటణకును వచ్చినవి: మృద్భకటి, సాకు నలము, ఉత్త్పరరామ 



భారతాభారత ధాపకమరా కదల 

చరిత్రము, రత్నావళి, ప్రియదర్శిక, మాళవిక క్లిన్ కమోర్వశ 

యము, ముడ్రారావీసము---ఇత్యాదులు 

౧౩ 
౧. వీనిస్వారస్యను నెటుంగుటకు ఇంచుేని లతణ 

జ్ఞానము వలదా ? ఇంచుక తెపివిడిః 

గుణములు ఒజకః కాంతి మాధుర్య సౌాకుమార నములు 

రీతులు గాడీ వైదర్భి లాటీ పాంఛాలులు 

రసములు---శ్చంగార బర-కరు ణాద్భూత హాస్య భయోా 

నక బిభత్స రొద కాంతములు 

సా తాక భావములు స్ట స్తంభ పతితో గోవ్వూ౭మ్ష, సద 

వైవర్ష్య క థ్వళ్రు వై వై స్వర్యములు 

వ్యభి చారి భావములు 

విభావములు 

అనుభావములు 

జ్రాయిఫావములు- రతి వాసన శోక కో ర్ ధోత్సాహ భయ 

జాగుప్పావిస్త య శోమములు 

కావ్యదోషములు 

రరూవపకోవరూవకములు 

అంకములు. 

సంధులు 



౨౬౬ భారతాభారత రూపకమర్యాదలు. 

వాటకాలంకారములు 

నాటకాంగ ములు.-.-ఇత్యాదు లన్ని యో. 

౨. వీనివివరము లెజీంగినవారు నాటకములయందు ఉత్క 

"రావకర్ష ల నిరూవింవం గ్రర్తలు. ఆయినను వా స్తవమును వెద్ద 
య య 

ల్ట్టు చెప్పియున్నారు. 

“త్ 
అ) “కనయః కాలదాసాద్యాః కవయోవయ ను న్యమిా 

సర్వతే పరమాణ్ "చ పదార్టత్వం వ్యవస్థితమ్. 

(ఆ తస్తా దాలోచితాశేష లోకశా సే చ్తణ ధీమత్యా; 

కర్తవ్యం కాలిదాసాచేః కావాళ్టినాం వరి కీలనమ్.” 

3. ఫూర్వులమర్యాద ఇట్లున్న ది. ఈ కాలవమందో, తెలి 

యనివాశే విమర్శింది అజ్ఞత చేతను, ఈసుచేతను, ఏశైక కవ్యను 

ర_క్టిచతను గ గ్రంథకర్త భాషకును చెబువు గావించు 

చున్నారు. 

త వట్టి నాటకములు సంస్కృతమందె రాయగా లాగ 

కవులకు ప్రతిభ చాలనందున చప్పిడులై చెగులై నవి. 

౧౪ 

మనయాంధ్ర మునందు యతు గానములై నవి; సంగీతనాట 

కము లైనవి. ప్ర పోదనాటకము, జల క్రీడ భాగవతము, భాను 

కలావము, ఇ్రత్యాదిరూప పమున కూచవూడివారి పృభావము 

చేతను, దాసరుల మహిమచేతను, జంగాల పృతాప వ 1 

రసా నురమ్మత్తు వానంఖ్లించి మ్య్యూనిసిపాలిట వంక ఉపకరింవం 



గ 
భాంతాభారత రూపక మర్యాదలు. ౨౦ 

సొడంగినవి. ఇందు కూచివూడివారికి భరతో నృ త్తివిద్య సాం 
వారకరణరేచకిపిండీబంఛాడి వి స్తరముగా  తెలిసీయుండినది. 

ఈ నడివీథధినాటకములలోం గొన్ని ట నిజ్రిపాటలును వినంబడును- 
జి జో మ్న్ ర్త వ్ శ హాస్యగాడు ప్రవేశించి చక మధభినయించుచు నిట్లు పాడును; 

“వందు నా కీమొగుడు 

నుండ్రాలి గండు ...కందాక నా కీమొగుడు 

ట్రాశా గ్రా డ్ ల 

తలగుక్జా చలేదాని తన్నూ కుంటాడే పజ కాలను ౯; 

వారివీరిపుణ్యాన నబ్బాయి పుడితేను 

తర సరం కా ల స తన్నూ కుంటాడే ,.. వందు” 
‘(WU ర 

రొ స్ ఇ అ ఇజం రా | అవ్ లా 

బ్రట్టిదియు కు స్తన త్రి పృ తదింబమగుటచు ద్ర్రాజెను 
జ జ అని అంచ క్ 

సూత్ర మునకు ఉదాహరణభూత మె ఆనందనిష్ష స్టందియు, 

వ్యు త్వాదకంబును అని కొందబు రనికశిఖామణులు వక్క్మా_ 

ణింతురు. 

ద —e 0 x re 4 నష్తజష అ, జ మదకు విసా తాము తనృప్కవె 

టగా ఇట్లు పాడును--_ 

లతో 

మును తానే చెప్పుకొను 

“వండార్ వందనర వేదనియానద్ వండార్ వందనెరే.” 

౧౫ 

౧. ఇటీవల సెక్సి పయరునాటకములం గని యస్మదియులు 

కొొందణు జోన్సు ప్రభ తులచే హోాణకృతములై న గాకుంతలాది 

నాటకముల నాంధికరించినారు. 



౨౮ భారతాభారత రూపక మర్యాదలు 

౨, స్వతం త్వాం భ నాటకములను ఛరతసూ త్రానుసారము 

గానె, సంస్కృత నాటకముల ఫక్కి_కనే చ్రాయువారు ఆరుదు. 

వః సంఖ్యాతీతులు స్వతంత్ర, నాటకములను హ్మూణ 

నాటకమర్యాద నె వ్రాయుచున్నారు. 

౮౪. ఈరెందు తెణంగుల నాటకములను జీవికార్భముగాక 

విద్యాావినోదార్భము బుద్ధిమంతులు ఆడుచున్నా రు. కూచివూడి 

పాటుల్క దాసరుల, జంగాల, పృణారము తస్తిపోన్రుచున్న ది. 

౧౬. 

“ఈరెండు తెబింగులకును సామాన్య లతుణ లేళము:.- 

౧. “A play ought to be a just image of human 

nature.’’-——Dryden, 

అట్లయిన స్వగతమును బిగరణగాం చెప్పుట. యెట్టు ? 
కావున వై మాటను సముచితవి శేవణములతో గృహింవవల 

యును. మజియు- 

౨. రసములేనిది కావ్యముగాదు; రసమునకు చెచిత్యము 

ఉపనిషత్తు: 
(ళ్ పో అగ స అనాచిక్యాదృతే నాన్య దృసభజ్ఞన్య కారణమ్; 

జచితో సృపనిబన్థస్తు రస న్యోపనిష. తరాల 

అకొచితి, విషయాచితి, వశాచితి, శోతా చితి వాచో 
థ్ అ a 

చితి చేశాొచితి, సమయాచిళి_ఇఆ "పాదులు సర్వికావ్య సామా 

న్యములు. మజ్యు_ 



భారతాభారత రరూపకమర్యాదలు. ౨౯ 

3 .“యానికా స్త్రాణియుధర్యాః యాని శిల్చానియాఃకళ 8; 
జగ క వేకా రే స , లోకధర్మ వ్రనృళ్వ స ష్ట్మి త్ర ప్రఖినంజ్హి తమ్ 

నచ శక్యం పుల EE స్థానరసి చరస్యచ; 
థ్ 

వాన ఆ నియనుం క రుం సానానోబూా విధిం. పల 
3 - టు © 

నానాళీలా;ః వకృతయః న్ట్బే నాట్యం వ్యవస్థతమ్; 
ప sy చ క్ వ 32 తస్తాల్లోక పృమాణంహి జయం నాట్యం ప యో క్షృఖిః. 

“నత్ర చ్యాస్త్రం నత చ్చిల్బం నసా విద్యా నసా కళా; 

-ల్త wes 5) 

సిర 

జి నాటక మున మారడా డైకన్టిము లుండవలయును- కాలై 

కకము, దేజైక్యము; క్రి కి యైకర్ణము: ఈ మూడు వఆవడివనరో 

రమణీయత గలుగును. 

రాం 

౧. నుతభదములు ; 

భరతవుతము 

అంకము నిర్విభాగము. అందు (ఈ శ్రే ౦ది దూ రాభథ్యా 

దులు నిషిద్ధములు*_ 

“దూరాథాా్యాచ (దూ రావ్టనం__పా) న. రాజ్య 

చెశాది విష్టవఃి; 

విబాహోభోజనం శాపో త్సర్షో మృత్య్యూ రతం తథా. 

దూ, అనుబంధము: ౧ +Dryden, 



(1 1 
ఠీ 
వారతాభారత రూకక మరా వెద లు. 

నష ఇ, ష్ జ ష్ వన్షచ్చేద్యం నఖచ్ళెద్యు వు చ యతే ; 

శాయనాధరపానాది నగరా ద్యవరో ధనమ్. 

స్నానానులేవనే వైభి క్యర్ణితో నాతివిస్తరజ” 
ఆందు.---అ నెకదినకథ ప యోజ్యను గాదు ; 

గ్ 

“న్వాానేకపన నిర్వ్త్ష్య కథయాసం వ, యోజితేః h 

అందు-_=౦కాంతేమున సర్వపాత్ర, నిష్క_)/మణము: 

“అ న్హనిప్కూ_)_ననిఖల వాత ఆన్న వ్రతి క్రీ రతః 

అందు-_పదసిము లెక్కు_వ యుండ(గూడదు: 

ధ్? జ = క వ చా న 
నాతో వమన ద్య క 

హౌ ణనముత మను 

అంకము రంగ (క్క ములచె సవిభాగము. ఇందు ఆ (భర 

తోక నిసేధములు లేవు. 

విందును -- అశక్యములు మాత్రము జరుగవు; రత 

ముండదు. 

తదంగము లగు నఖతుత_స్సన్యగ హణ దంతతు.తాదులు 

నుండవు. 

శాకుంతలనముందు చుంబనొద్యమమేగాని చుంబననిద్ధి వల 

నుపడ దాయెను == 

ఇందు-ఎక్కి_ తో క్కి చుంబనములు చేయవచ్చును. 

ఇక వధయుద్ధమర ణాదుల మాట చెప్పనే అక్కలేదు. 

వందు.---రంగ(కృముల మూలమున సృయోజ్య మే. 



ఇారతాభారత రూపక మర్యాదలు. 2౧ 

ఇ్రందా-_ఆంకమున ఎన్నీ రంగ(కుములు కలవో అన్నిటి 

తుదలందును సర్బవాన్ర, ప్ NPR 

ప్పందు-కోొన్ని ట పద్యములచేతను, కొన్ని ఓ పాటలనే 

తను ప్రాణము విసు సుగును. 

౨. అట ఈనిపేధముల కలిమిలేములలో నేది గుణవ త్త 

నమో విచారణీయము. ఆవిచారమును వజీయొక సమయమున 

గావించెద. కాని అవిలేగిచేతను, రంగ(క) విభాగనులవేతను 

హపశాణపఫక్కి_ నుకరము. ఈ ఫక్కి_ని ఎల్లవారును 'డ్రామాలు 

వ్రాయవచ్చును. 

3. ఒక్క చుంబనమును దప్పంచుటకు కాళిదాసు ఎంత 

రూ గకనన పరిశీలింప్రడు:.- 

“థకు _గన్రలాముషాడాన మం భూయోవి సహీజణం 

అణుమూానం త్తస్పం, 

'రాజా---భవతు మోత్ర్య్యూమి. 

శ 

అవరిశ్షతకోమలస్య యావ 

త్కు_సుమస్వ్యేన సవస్య షట్పటేన ; 

అధరస్య విపానతా మయా తే 

సదయం సున్షరి గృవ్య్యాతే రసో ఒస్య. 

(ముఖ మస్యా స్పమున్నయితు మిచ్చతి.) 

(శకున్సలా నాశ్యున పరిహరతి )” 



వ్ర భార తాభఖారత రూపక మర్యాదలు. 

క. కన్గా శుబుయగని క్రావ్విరి 

నసమున నెలదేంటి తేనె యానెడు మూడ్కి౯ా 
సమయద "యట నిజెళాపిన్ 

రస మే నరి లినిగ్గోలి రహీ వీడ్కొనెదన్. 

(అని యామెమోము నె త్తంబోవుచున్నా డు 

(శకుంతల నాట్యముచే తొ "లలగంచేయు చున్నది) 

(నవ్య 
గ్జీ జక్కవజవ్వనీ, సహచకుని వీడొ_నుము; రేయి దజి 

ఇముచున్న ది. 

“జుం జైన నిహ్మాొన్తా శకు వలా సహాతరాభిః.” 

cymes (వూర్వస్థాన మువెత్య సనిశ్వాసమ్స్ అహో 

విఘ్న వత్యః ప్రార్థి ₹ర్ధసిద్ధయః; వయాహిా- 

ముహు రజ్జులిసంనృతాధరోష్టం 

వ్రతమేధాతుర విక్లభాభి రామమ్; 

ముఖ మంసవిన ర్హిసక్షు లాకన్యాః 

కథమ ప్యున్న మితం న చుంచితంతులో 

ఉ. బి త్తరివ్రేశ్లతో నధర బింబము మాటికి జూాటునేయుచుకా 

దత్తరపాటుతో వలదు తాళుడ యన్న్రతివేధవర్షముల్ 
చిత్తము మ్రుచ్చిలన్ బుజము నేర్చిన నెముగ మెట్టశేనినే 
నెత్తియు నౌర ముద్దుగొనశే విడినాడితిం బత్మ లేతణన్. 



భారతాభారత రూవక మర్యాదలు. వి 

౮. ఇట్టి నివేధముల బాధ "లేనందున నిష్పటి యాంధ్ర 
నాటకములలో పౌణపఫక్కి_ కావలంబనమే ప్రాయికతమమైనది. 

సంస్కృతనాటశకాంధీ /క_్హలు సయితము కొందటు స్వకీయస్వతం 

క్ర నాటకములందు హౌణపఫక్కి_క నే యవలంబించినారు. 

రాల 

ఇప్పటి కొన్ని నాటకములను, తత్క_వ్రులనుంగూర్చి యిం 

చుక విమర్శింపవ లసీయున్న ది... 

౧. వూరషకాలమున “నాటశాన్హం హి సాహిత్య మని 

వెద్దల సుష్టిగా నుండినది. ఇప్పుడది “నాటకాద్యుంహి సాహిత్య 

మిని మున్దులసుద్దిగా వరిణమించినది, 

౨. ఇపుడు స్రాయికముగా మూండవ ఫారములో భగ్ను 

లైన (అనలా ప్రామోహనుగాక యో, స్కూలుఫీ లేక యూ చదు 
వుమానుకొన్న్ర యాం థ్ విద్యార్థులలో నాటకము ప్రాయశేని 

నారుండరు. భన్ను లైనవారు (అనగా పామోషనై. స్మూ_లుఫీ 

గలవారు) -ఈన్రాంత గాం డ్ర క్కు అనగా ఈ జీనియస్సులకు, -ఈ 

-మొహరమువులులక్కు 'మన్నెడి పట్ట నట్లుగా తోశ వట్టువారు 
6 ౧౫ రు 

గాను, డప్పులు కొట్టువారుగాను ఉందురు. ఇశ బి. ఏ. లే వూను 

కొన్న యొడల చెప్పవలనీనదే చేదు. మూండవఫాశము విద్యా 

రులకు గ్ర ంథరచనం దొడంగినంతట బాలకవులని బిరుదము 

3. మదా_ప్తమిత్రులైన యొకానొక నిద్వద్వ రేణ్యులు ఒక 

బాలకవిచే తాము కథ 'చెప్పి రచింపించి సనరించిన యొకయాం ధ్ర 

త 



వళ భారతాభారత రరూవకమర్య్యాదలు. 

వచన గ్రంథమును నాకడకుం టెచ్చి దానిని నిర్దహము?గా ముద్రిం 

సింపుమని నన్ను ౦గోరిఠి. నేనంగీకరించి ఫారమునకు నూర్ష వేలుగా 
'బాలకవికృతదోపములను దిద్దుమంటిని. తదనుసారముగా బాల 

కవియే వూపులు డిద్దుకొనుచుండెను. ఆతండు గ్రంథములో 

నక్కడక్క_డ చేట పెయ్యులవంటి వద్యములనుగూడ కట్టుచుం 

'జెను. వానికిని జీవము పోయుచుంటిని. ఆతడు నియోగి నన్న 

యవైదికి. ఆ కారణంబున నన్న యకననముకన్న తన చెత్తయే 

సత్తువ గలదని యతనికి అంతర్లతజ(ర ముండెను. అతనికి అప్పటి 

కింకను మాసములు చక్కగా పాటమరింపళలదని కొందణ వుత 

ముగాను, ఇంక మొలవవని నానుతముగాను ఉండెను ఒకనాడు 

తదీయవద్యములో “కాకికి యాడు యంచ సతి గాయగగలదే భర 

ణీతలంబునన్” అని నాలవపాదము నచ్చినది. “యాశుయంచి” 

ను “ోరాజహంసీ” గావూర్చితిని. వైదికుడనైన నాదిద్దుయలా 

టును బాలకవి కఠినవ, యోగమని శైకొన సంకోచించెను. ఆతని 

యాజ్వరమునకు తశత్రావకులై న మన్ని త్ర వుందిత్తురుగాక యని 
అతనిని అరెండుపాఠములను వారితొ” చెప్పుకొని వారొవ్చు 

కొన్న దానిని శాకొనుమంటిని. వా రా రెంటిని విని ఆళ్చర ప్ర్పడి 

బాలకవికి మదీయ సంస్క_రణమున సంచేహించినందులకు కాయ 

శుద్ది వెలిగా సక లశుద్ధులం గావించి ఆజ్వరమును కుదిర్చిరి. ఆతం 

డు వీఠికలో తన్యగ్కంథమున “కాన్ని తప్పులు సవరించినందులకు” 

అని నాకు వందనములుము ద్రింపించెను. అందును ఆతనికి నేనాక 

తప్పు చూపితిని. “బాలకవీ “కోటితప్పుి లనుటకు కొన్ని తప్పి 
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లని ము డ్రంచితివెమి?ి” అని యడిగితిని. ఇందుల విశేషమును 

బుడినుంతు లూహించుకొందుకు గాక! ఈబాలకని ఏవతద తా 
ర్వా ఎ లం 

నంతరను వెక్కు_నాటక ములు చ్రానీయున్నా (డు, 

ర. ఇవుడు సీను(506%6 అను హోౌణపదమునకు రంగము 

అను నాంధ్రపదమును పెట్టినారు. దీనిపొందిక నరనీన చమత్కాా 

రము వెలువడును. మొ స్ట రు నిఘుంటునులో నిట్లున్న ది: 

Scene...3. So much of a play as passes without 
change of locality or time, or important change of 

character; hence, a subdivision of an act; a separate 
portion of a play subordinate to the act but differently 

determined in different plays; as,an act of four scenes. 
‘My dismal scene I needs must act alone’  — Shak, 

మొ సరు మజీయొక వ్యావవారి కార్భము నిట్లు వ్రాయు 

చున్నా (డు! 

4. The place, time, circumstance, etc. in which any 

thing occurs, or in which the action of a story, play, or 

the like, is laid; surroundings amid which anything is set 
before the imagination; place of occurrence, exhibition, or 

action. 

‘In Troy, there lies the scene.—Shak. 

‘The world is a vast scene of strife’. 

—]. M. Mason. 

రంగళబ్దమునకు ఆయే నిఘంటువులోని యస్థ్రములు:-- 
శ శ 

రజః. 2, A stage, theatre. play-house,...... as in రజా 



2౬ భారతాభారత రూపక నురా స్టదలు, 

విఘ్నోపశా స్తయే”. 59. 281..... కు The members of 

an assembly, the audience: ‘ఆహో రాగానుబద్ధ చిత్తవృ్త్ 

రాలిఖతవ్రన సర్వత రజ్దకి 

వర్శయిత్యా నివర్తతే న 

తథాత్తానం వ్ర కాళ్ళు విని 

(లతుణా. 5.1! “రజ్దస్య (లక్షణా) 

కీ యథా నృత్యాత్ , పురుషస్య 

ర్రతే వ ప్రకృతికి సర్వ. 'రజ్జో నా 

రాగ నృత్యరణతీత, అస్త్ర త్రవుణి ---నిశ్వ మేదిన్యా. 

-ఈ యుద్రారములన వలని ఫలితార్థము:---సీనుళో బ్రనునకు | 

ర 
జాల 

నీవ 
ఫ్ర 

మూలాగ్ధము 5126 (రంగము) అయినను ప్ర కృత వ్యావహారి 

కారము అది గాదు. రంగశబ్దమునకు వ్యానహారికార్థ మె 

క theatre, 2ం౭n6౭-శాన్రన ప్ర వ థమరంగము, వ్వ తీయ 

రంగము, తృతీయరంగము అను నర్టిసహారమును పశాణీకరిం 

చిన వంక stage, Second stage, Third stage; First 

theatre Second theatre, Third theatre, First audience, 

Second audience, Third audience—అగును. ఇదియే నానుడి 

విన చదువనికవుల కవనస్య్వారన్యము. నాట్యారంగము, నాచి ' 

రంగు, ఇత్యాది న్భవహారము మనకు అపూర్వుముగాదు. చు 

శబ్బమునే పర్యాయపదములచే వ్యవహరించిన ప్రథమనాట్య 

వాల, ద్వితయనాట్య శాల, తృతీయనాట్య శాల; ప. థమప్రేతుక 

నుండలము, ద్వితియ ప్రే తకమండ లము, తృతియ వ్రేతకమండ 

లము ఇత్యాదు లగును. సే తకమండ లమును చదివినవండితులు 

సమాజ నుందురు. రంగకమని సంజ్ఞ ను జేర్చిన ఈ ఫారంతాటు 

తో లంగును. క 
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౫. ఇప్పుడు ిసుళ్లీవలె వెలువడుచున్న నాటకములకు 

భరతముని నిషేధించిన వూరోషక్ష నధచుంబనాది కృత్యము లే 

ప్రాణభూతములు. కథ మంవిదైనను అందుణగల సద్పోధన 

విద్వదు ద్వేజక మందమతిక్ర తారక పామరీరంజకముగా నిబధ్య 

మానములగు నిషిద్ధాసంబస్థవికృతచర కలలో న నడంగి రూపటును, 

౬. -ఈరంగ(క)నములందు ముద్దులు పకట ఉ 

ము. వధలకు, ద్ద ములకుంని నొదునలే ఏ. భోజనము చెప్ప 

వలనసీనదే లేదు-కోటివివ్యాలును కూటికొజేకదా we క 

మృత వేషినుంచి * అతనిచుట్టురా 1. స్టైజనుగా సుంద 

రీమణ వేషథారులను కూర్పుండంెట్టి కోడులకుం గట్టి వీరిచేత 

మృతునిగూర్చి “పల ఇ క్కా_ఇముం” 'బాడించుట. దీనిని Pathos 

అని వ్రస్తుతించువారుం గలరు. వ్రత్యాదిపి కారములు ఇట్టినాటక 

ములలో వెక్కు_లు నెక్కొ_నుచున్న వి. 

జచిత్యానౌచిత్యములు: 

౭. ఇప్పటి నాటకములయందు ద "చిత్యచింత లేదు. వూ 

రలు అనుచితవ్యవహార మును వ్ర తొనాయకునికిం బెట్టిరి, కథా 

నాయకునికిం చెట్టరు, వరడార కాంత. రానణునికిన్సి కాకాసురుని 

కని మరి. శి ere మళ పత్నీ ప్రి పతేము నెలకొల్సిరి. ఏలన 

Cee లోకమునకు నదాబారోదాహరణభూతుం 

డుగా నుండవలయును. “రామాదివ ద్య ర్థితవ్భం, నతు రావ 
ణాదివత్ * అని కదా రావమకథోవబేశము 

ఈ చూ, అనుబంధమున ౧. 



జెర భారతాభారత రూపక మర్యాదలు. 

“యత్చ్యా దనుచితం వస్తు నాయికస్య చ సస్య వా; 

విరుద్ధం తత్సరితాగ్యజ్యు మన్యథా వా ప్రకల్చ్బయేత్ ౫ 

సా, ద, 

అని యాలంకారిక శాసనము. ఏతదనుగుణముగా కొన్ని రామ 

నాటకములందు కవ్చలు మంథరనే ౩ శేయూరూవమున దళ్ 
కథునివలన రానునిర్యాసనాదివరములం బడయం జేసీ రాజపత్న్న 

గౌరవమును గాచినారు. కవికిని తనదేశమునై యభిమానము 

వలయును. అ ఫ్లు కింగ్ బీయరులో షేక్స్పయరు ఇంగ్లండు మోాదికి 

లియరు రతుణార్ధ మై తత్తృతయజానమూతయైన ఫ్రాన్సు రాజు 
చెత యుద్లాఖి రరాగము చేయింపమి స్వ దె కాభిమానముచేతనని 

విమర్శకులు వ్రానీయున్నా రు. 

౮. భారతకథ యందు దుష స్ట్రంతుండు గొకుంతలను తన 

ధర్శపత్ని గా నెట్ింగియు ఎటుంగనని బొంకీ వెడల నడిచినాండు. 

చమట నాకాశవాణీ నిర్భ గ్పపనమునకుంగొెంకి యా మెను గ్రహా 

చినాడు. నాయకదొవవరివహారాన్థ్యమై కాలిదాసుండు దూర్వాస 

శాపమును, ఆంగుళియకదర్శనరూపమగు తద్విమోచనమునుం 

గల్ప్బించినాండు; అందువలనంగదా, లోకమునకు ఉ తృ్పనుప్పురుషుని 

చిత్తనైర నైర్భల్యంబున్తు వా వా_స్థవమయిన గాటంవుం బశ్చాత్తావం 

బును, సాఫ్సనుణియొక్క_ పవి శ విరహావ వృతంబును అనునుత్కృష్ట 

హితోపదేశము సిద్ధించినది. 

మ. కనుదోయికా మిటుమీట్లునగొల్చుచిటు నా 

క్ నాప్పమై నట్ట యా 



భార తాభారత రరూపక మర్యాదలు. 3౬౯ 

కనదత్యద్భుతరూవముం వొలుత సేం 

కా ళన అదొ ఈర 

చు, నిశాంతంబునం బేంటి లోని కెలమం 

చుం గొ న్న కుందంబు వీ 

లను 3ాకోం జొర మాన నోవ భ్రమ జో 

లారూఢచిత్తుండ నై. V._122. 

చ. పటుతరవిస త్ వ్రఖరభావుఃడ నై తనతోడి యా రసో 

త్మటనిభృతక్ర కృోసంగత మతథ్య మనా నతిలోహి తాకు మొ 

కుటిలము లౌ బొమ ల్లుడిచికొంటను మానిని గంటు వీసునకా 

చెటవెట మారుకాను కము వెళున భగ్న మునేనివై వెం వో. 

V-126. 

తే. రాజు వల్కె.డు డ్యుక్రియ నస సరాబ్ధ వేని 

తండ్రి కిం కేల దక్కి. నీవు ? 

కాక యాత్మవ్రతము శుచిః గాచి తేని 

దాస్య మెనియుం నీకు మెల్టవునియింట. V-180. 

ఆ, నాకు బుద్ధమణుపా! యీకల్కి కల్లలు 

సాటునొక్కొా! యిట సందియమున, 

నాలినే త్వజించి కూళనే యగుదునొ! 

వరవథూటిం దాశి పా డగుదునొ? V-182' 

ఉ. వేఫొన కేను దోవ నిట, చేడ్వడి బందులం జేరనై యటక్షా, 

రా కని నోవఫీమణగికళా వితృ?ష్యుండు తన్ని భుండు నా, 



రోం భారతాభారత రరూపకమర్యాదలు. 

నాకమలాతీ నన్ను 6 గఠినాశయు వెండియుం గన్న యా బా 

ప్పాకులదృష్ట 'యక్పృు ననయంబు విహో_క్షృశరంబు శె వడి౯. 
శ [ఉర 

ఈ. ప్రాయనమ్రైతిం గర్జిమున వావిరి నర్చిత వృంతముం గపో 

లాయతిచుంచిశేసరము నందములొల్కు_ శిరిమపుస్పముకా, 

ప్రాయలో దా _స్థనాంతరమునకా శరడిందుమరీచి రేఖ నే 

ల్యోయగ మా మృణాళితనుసూ త్ర మునై నననుంగుమి త్రమా. 

VI-162. 

చ. ఉవిదరొ మున్ను మోహమున నొవ్చరికించితి చేని బద్ద బం 
దువు భవదోోస్థబింబమున దొందడి నో విడుచున్న బౌప్పముక్, 

బ్రవణత దాని నాకుటలపక్ష్యృవిలగ్నముం దో దోచి యిప్పుడే 

ర 'యేను విరతానుళ ప బాణనాణయి"కా! 

VII-191. 

౯. ఇప్పుడిట్లి యాచిత్యము వెళయాటం బజ్జా యిప్పటి 

నాటక ములందు._ నటిని! సూర థారుంయ (డానిమగందు కటి 

యనియు, దాదికూంతురు సుతా దేవిని '“శాచకూంతురా అనియు 

సంబోధించుట్కనాయిక (మవాోరాజుకూంతురు) తనజనకుని మం త్రో 

పుంగవుని *వలరా, “మాడరా” అనుటయు, రాజును షై ల్ 

క వనటనోర్వర” అనుటయు, (ఈ నాటకము యఫ్. ఏ న 

'బక్ట్రగానుండుటయు). రాజును దానీ ేరువె వెట్టి విలుచుటయు, 

రంగ (శు మంతయు కన్నను విన్నను, నాటకమున అంటే తొలి 

గా వ్ర చేశించిన పా త్ ములు ఎవరెనరో కెలియమియిు, రుక్షి ణ్ 



భారతాభారత రూవకమర్యాదలు. రోం 

కిని చేటికలకును ఆమె వివాహయత్న ౦ఫు దినములలో విధవా 

వివాహముంగార్సి వాదముపడి రగడయగుటయు, శ్రీకృష్ణుల 

వారు వివాహార్థమై రుక్షిణితొ తత్య్సౌందర్యుపరిమూర్ణము రహ 

స్యసమా వేళముంగార రుక్ ణివురోహితగృహమందువచ్చి పచ్చ 

న్నముగా నుండగా, పురోహితుడు సంఘటనార్థము రుక్షి వ 

మ్ల ( కా క a 
కడకు ఇలువెడలయగానే అతనియిల్లా లు నసగూంటియె శికృష్లు 

లవారిని వై కొనుటయు, ఎదిగినకూతురు జేనిరాజ్య మపహారిం 

పంబన్ను చున్న తెన్మంత్రాయగు తండ ప్రేత రాజభ కుని ననా 

వత్ని ఐలపించి తనతో డికూటమి_౩ రాత్ర ఆరానుమునకు ఎల 

యించి తండ్ర తలవరులచేతివధకుం బాలునేయుటయు, ఆకూ: 

తురే తండ్రిని మాటిమాటికి “ఏవి నా కింకను బెండ్లి నేయవ, 

ఆపిల్లశై నది ఈ విల్లలశై నది” అని రద్దినెయుటయు (ఈ నాట 

కము యఫ్ .ఏ., పరీతుకుం బడుటయ్సు, అవూరషములయిన ఇదా 

నీంతనవోస్యవృ తృములను అతొవ్రూర్య్నులకుం బెట్టుటయు కన 

వచ్చును. 

[నయార్మ్య్నాా మతిముంతా, నీతిజ్ఞాి సారంగ రాజ 

నరెంద్రు లొండొరుల సంబోధించుకొనుట. సారంగుడు కాజ 

నరేంధ్రా అనుట. సుభ ద్రాపిణయ సంబంధమున విధవావివా 
ఆద్య అచ జ క హవాదము బలరామకృష్త్ణులకు. సత్య ఖామవాక్యము-- ఆ శీ 

స ? జస 6 3 కృష్ణుడు కృష్ప వాక పిము- అజా 7 

+ వీనిని వ్యాసక ర మాళ్ళకయందు సూచించినారు, 



or భార తాభారత రూపకమర్య్యాదలు. 

విషపాదనాటక్ములు : 

౧౦. వవుడు మేక్స్యయరువలె విషాదనాటకములు వ్రాయు 
తీవరములో కృష్ణ చేవరాయనికన్న మవోవీరుడును, బవ 

స సర్వదతీణావథచ క్ర ప్ ర్రీయు, ఎనిన ప్ప 

తనమున మన కానందమో, ఎవనిపారణాటున్యక మనకు అవ 

మానమో, అట్రిమవహోతు & త్రయ వ్రృభువుంగవుండు సృచ్చన్నదురా 

చారు మచ సుందరినలన న సుతం బడయుటయు, 

వానిని నిజనేనానాయకుం గావించికొని వానికు 9 చెం చాను 

మడియుటయగాక వెనీసు పోర్ప్సుగలు రాజసభ లయందు ప్ర సిద్ధి 

గాంచిన విజయనగర మహా రాజ్యమును, చిరద్భఢ హిందూ రా 

జ్యమును, త త్రాయపరిపాలనను ఒక్క. వెట్ట తుదముట్టంచుటయు. 

ఎను నీవృ త్తాంతముకూడ నాటకమయినది. వ్రందువలనం గలుగు 

కఖావమానములలో “తవ్చుచే ముప్పు పచ్చుినను బోధన 

అడుగంటిపోన్రచున్న ది తట్టణంకు నెన్వండును వెప్పుకోండు 

గదా! మనరాజుదోపమును మనకు అట్టిదె అని కవు లెలుంగ 

వలదా! 

౧౧. కొంాూటు కవులు నటసంసఘుములకు ఆ శెయులు 

గానో, ఆ ష్ తులుగానో ఉందురు. వారు ఆ సంఘములోని 

నటులకు శక్యమయినపాత్ర ములనే నిజనాటకములందు నెల 

కొలుపుదురు. ఆయాసంఘమునకు శక్యమయిన సంవిథానమునే 

వల్పింతురు. ఏనాటకసంఘమువారేని వనాటకమునేనియు రంగా 



భారతాభారత రూపకమర్యాదలు. రః 

నర్హ్యమని వచించినచో మనము దానిని ఆనటసంఘమువారికి అక 

క్య్యమని అర్థము చేసీకోనలయును. వ్వాస్తనముగా అర్హ మో, 

అనక్ష్హ మో భరతశాన్తమువలన నెర్ప్వడవలయునుగాని నట 

సంఘసామర్థ న్ పరిమితులచేతంగాదు. 

సీచపాత్ర గ్రామ్యము: .. 

౧౨. కొొలందిసంనత ఎనిముల శ్రీ ందకీ నాటక సరూ సము ఈ 

కవులకు ఎంత యనిదితముగా నుండె ననంగా, నీచపాత్రములకు 

మ్య భదములం చెట్టనవానిని కడమవారెల్ల అరికట్టం దల & 
ey ట్ర అందుల ఫలముగా “కనివండిత సంఘమును తుదముట్టిం 

చిరి. వారి యుద్యమంబును భగ్నవముయినది. 

౧౩. నాటకములలో పద్యములు వెట్టుటయందు గ్రంథ 

గౌరవ మున్నది. కాళిదాసాది మవహాకనుల నాటకములయందు 

౨నందవ్యుత్పత్తులు లేనిదిగా వద్యముండదు. ఇప్పటి కొందటు 

నచ్చినాం డనుటకు పద్యము పోయినా డనుటకు పదర్థిము, వ్రాసీ 

దానినొక పీడం గావించిరి. 

సొటలపెల్తి దము : 

౧౪. దీనిని మించినది పాటలవెల్తిదము. ఉత్తమ పురుష 

వా శ, ములకు పాటలు పెల్లయినచో గాంఖభర్యనువెడును. సెంది 

వ్ థానె"చిత్యమునుబట్ట ఒకటి రెండుండిన నుండుంగాక. త్రి 

కయినను అమ్లే. ' సంస్కృత నాటకములందు స్రీలకు పద్యములు 
అండ దమన డాల... సజు డాసలనామల చన్నాలుదాటాననాంరకాతమానాాాా నను జాడను రాయాలా 

* 

అ న న త్న 

శ శా, అనుబంధమున 22, 



ర భారతాభారత చూవ పకమర్యాదలు. 

లేవు; పొటలునులేవ్రు సంవిథాన నిమి త్తకములుగా ఒకటి, ఆర 

ఉన్న నుండును; స నము తయన ఆంధ్రకవు లు కొంద అట్లు 

నేయక మాటమాటకుం బాటల క అదితేం డ్రి తా 

నింటిక్ కారస్థిస్థా నమునుండ సాయంకాలము రాంగానే తనవీల 

లందటు తన్ను ముద్దుగొననలయునని శానిందలాూా, వారు 

ఒకటి రెండువినములు అశ్లుకావించి అనంతరము మానుటయు 

తటీమితణిమి కొట్టుటయు వారు దాగుటయు, తం డో 

3 

వెదకి పట్టినప్పుడు వారు ఎదుకతిరిగి తిట్టి పారిపోవ్రటయయ-అను 
కథక వడి తొలుదొ ౬ కొంతవజణకు లోకులు హార్షించుటయు, 

రై జర ర్మ 

అనంతరము రోయుటయుంగా పరిణమింఛచుచున్న ది. 

“అల సత్యభామకు తలనిండ వూట 

అనుపాటలో  *కుతలనిండి అని విభజించు వీథిభాగవతము 

వారిని వెక్కిరించుచు ఈ నగరసౌధనాటకమువారు “ఇంద్రుడు 

సభ శేకెంచెను” అను పాటలో “*తెంవెనూ” అని విభజించి 

పాడుదురు. వీరిం గని సివమె త్తి వీరిని మించువ్శారెన సంస్కృతే 

నాటక సంఘగాయకులలో దుొష్ష్య్వంతుండు “అవరికుత కోవ 

లస్య్ర” అను ముక్కను పాడుచు మూడుగా “అపరితుత_కో. 

మలస్య” అని విడదీసి తుదితుండును శెట్టంచి రెట్టంచి ఎగర 

యెగిరి పొడుచుండెను. దీనికే ఆనో_రు వచ్చుచుండినది. 

౧౫. ఇవుడు నటులు పాటలు పాడునపుడు వార్షోని 

యము శ్రుతిమా త్ర, మొసంగుటగాక  ఆనువదనముకూడ. గా 



భారతాభారత రూపక మర్యాదలు. రః 

వించును. ఆరొదలో పాటలోనిశబ్దములు శ్ర తలకు అవేద్యము 

లగుచున్నవి. భరతముని గీత మభినేయమగుచో వాద్య యో 

జన కూడదని శాసించియున్నా (డు, 

“యత్రాభినేయం గీతం స్యా 

త వాద్యం న యోాజర్వత్ ల 
WU 

ఫ్ర రాష డ్, ఎతిత ల ఇ అ వాళవిక అన్ని మిత్రునిమోల ముందు రాగాలాపన 

చేస, తర్వాత చతుష్పదవస్తువును పాడి అటుతర్వాత దానినే 

అభినయించినది. అందువలన ముందుపాట సామాజికులకు విక 

దమె, అనంతరము అఖవినయమునలన హ్నాదయనున కక్కు_ను. 
వ? లి b= 

అభినయవుతో నృత్యము చేరును శ నృత్యముతో వాద్యుము 

PR LE స 

మాళవిక-(ఉవవహనము చేని చతుష్పృుదవస్తువును పాడును) 

"గేయము- 1 నల్లభుండు దుర్గ భుండు సుమా; 

ఉల్లమ్మ వానివయి యాస నుజ్జ్ఞగింపుమూ,, =, వల్ల, 

2 శార! యేటి కదరు చున్న ది! 

వారక నా కంటిచివర వామకం బిది! ,..జుర 

తె ఎట్టశేనిం గంటి నీతని; 

ఎట్టు వెండికనం గలుగునా యెజుంగ నైతిని .. ఎట్ట 

4 వరుల చేతం బడిన దానరా; 

సరసుడ నిను వలచి తినిర; సామి, యేలరా,..వరు 

(ఆని యధారస మభినయించును 



లో భారతాభారత రూపకమరా ఫ్టైదలు. 

రాజు _ -ఈకోమలాంగి 

ఊఉ. “ఏలుముసామి, నినలచు నీలువుక_కత్తెను నన్న 'టంచు నా 

బొల యురంబు దాంకికొని పాటకు. దో డభినీతి సల్పుచో, 

బాళిని చెల్ప దారికనువట్టమింఛారిణి చెంత నుంటచేం, 

బోల౫ నన్నె మటతుకొనరషోతును భావిక శై తవంబున౯. 

(మాళవిక గీతాంతమున నిమ్మ్క)మింవ నుంకిం చును, 
శి శ్ భీ (లీ RU Se వం నటి నళ ణ్ వష న్్ స 3 

(మాళవిక మరలి నిలిచినది) 

రాజు(ఆత గతము అహో! ఒకొ_క్క_అవస్థయందును 

సౌందర్యమునకు ఒకొొ_క్క..శోభావి శేషము కలుగును. ఎట్లన, 

సీ. ముణివలయంబులు మనికట్టు మీదను 

నిశ్చాలతం జెంది నెలవుకొనయ, 

ఊాలేలిని నితంబతటమున. గీలించి 

లాంతిశేలిం చీ యంగులతికం బోలె 

జాణజంగ విడిచిన చాడ్చున నిడికొని, 

యడుగునంగుటమున నంతనంత 

విరులను మోటుచు, వలందుక నెలకట్టు 

పయిని మెటుగుంజూాడ్క_ బాదుకొల్పీ, 

తే నిలువుసామేను తిన్న నై నెగడుచుండ, 

నిలిచి యున్న యీాతీరు నా నేత్రములకు 



భారతాభారత రూపకమర్యాదలు. ౪౭ 

బండు వొసగుచునున్న ది ! భాగ్య మహహ! 
0 ౮ ( శ is న్ వ sie న“ 

వః స భః వన ణః 

న క్షనము నేేతయందలి నలువు కన్న. 

గణ - భగవతి, గుణఖమోదోషమో నీవు భూచినది చూ 

చినట్లు వాన్సుము. 

పరి - అంతయు శానముప కార మున్న ది, దోష మేమి 
= es, 

యు లేదు. ఎటన-_ 
og 

న్ వావిరి వచనగ ర్భంబు వై యంగముల్ 

సూచించె నష్థంపుం జొప్వు సరిగ, 

అడుగుల నుంచెడుహరువులో నెంతయు 

లయయును సరిగూడె లలీతముగను, 

ఆయారసంబుల య ఫినయంబులయందూః 

దన, యత1ం బద్బాతంబు గొలివె, 
రీ వ భి 

శాఖాసముదభ్మూత సన్ను తాభి నయంబు 

వరసౌాకుమారస్థి వై భవమునొండె, 

తే. అందులవికల్పముల నాడునరసరమున 

భావమెడలించె విషయంబువలననుండి 

భావమును ర_క్టిమాత్ర మెప్పటివితాన 
వలు లె విశ్రాంతిదనుక నవంధ్య వృత్తి. 

గణ. ఇప్పుడు నట్టువొజనయిత్ని, 
రు ది 



రో౮ా భారతాభారత రూవకమర్యాద లు. 

క్ 

న్న ౧౬. ఈ నాటకములలో కొన్నిట రసము అస్ఫుటము; 

విరసతయుం గలదు. భావముమాట్నప్పుడు శౌ లిమాణజుదు. పాట 

లమెట్లును, రాగములును, భావోచితముగా మాలవు. వ్వంప్రా 

యనాటక ప్రవణులకు- నీరసము మృదువు; వేలవను మధురము; 

తప్పులు మెండయినకొలంది సాభావిక శైలి (Idiomatic style); 

వాడుకమాటలు రసవంతములు 

కవనమున వాడుకమాటలన్ని యు సర్వత్ర, అ 
తలంపనాడ దు. 

పూర్వ లెట్లు 
౧. మధువులాని, లేక తేనియ లాని లేక 

కొందేనియలాని. 

2, మృష్దాన్న మార గించి. 

5. మేలివలీసములు దాలిచి.. 

అ తాక. నిర 

రములని 

కిరలిటంా 
ap 

wr తేని "తెగి. 

౦. వుంచితిండి తిని. 

3. మంచి సన్నబట్టలు, "లేక గుడ్డలు కట్టుకొని. (బట్టలు 

కోన్ని జిల్లాలలో తవ్వు; గుడ్డలు మజ కొన్ని టతప్పు 

అ. ముట్టుకో కనియె. 



భారతాభారత రూపకమర్య్యాదలు. 'రోజు 

గురువు తా రచియిం చుచుండిన ల్ ంథమును వ్లూర్సి 

చేయుమనుటశై తన యవసానకాలమున శిష్యుల నిరువుర నిట్లు 

వరిశ్షించెను; ఎండుదుంగ యొకటి వారిముందణు వేయించి 

వారిని అచట దానియునికిం జెప్పువునియ. ఒకండు శువ్క_ం 

కాష్టం తిష్టత్య గ్ర అనియెను. ఇతరుడయ 'నీరసడారువిభాతి ప్రురకి 

అనెను. ఆగ ంథమును వూ రిసేయువనిని గురువు ఈ రెండవ 

వానికి నియమించెను. ఇట్టి ఛేదమును పాటింవని కవనము 

౮ 

కుర క కాదు 

| ౧౯ 

౧. నటులంగూర్చియు ఒకమాట చెప్పవలయును. నటు 

నిక్ వాగ్మి త్ర, దిట్టతనము, అనుకరణనై వుణి, సమగ నిజపాఠ న 

పరిజానమే కాక సమగ నాటక పరిజానమును, 'వజయు వల 
ఖు టం ఠా = 

యును. 

౨ నటులను అర తంబటి పాత ములకు నియమించినచో 
ge Cr శ అ 

ఒజకు వ యాసముండదు. వప యోగముశి భిల్లును. 
mw \ శ్ గా 

66 జరగక డాం 9 వగ దః 
తస్తాదన్విపస్యహా గరా న్కార్యఃపాత్రసమాశ్ర్రయః; 

న శేదజననం బుద్దే రాచార్యన్య ఛవివ్యతి, 
భరతం ౫ ( ఏ 

పాఠ్యములో నటునికి ఒజ్జ ప్రతిశబ్దమును (ప్ర, తియతుర 

మనియుం జెవ్ప నొపవ్వ్పును నర్పవలయును., ఒప్పకలో నటులు 

గడి చేరినపిమ్మటనే ప్రయోగము కావింంవలయును. ఒండుచో 



సగం భారి భారత రూవకవమురా కదలు. 

నటులు వానావిధముల కవికిని, ఒజ్జకును  అవవమూనముం 

దెత్తురు. 

3. నటులు అను కార్యులద శాఖా వాదులను తాొమునా 

ట్యుసమయమున స్వకీయములనుగా సాక్షాత్తుగా అనుభవించు 
చుందురని కొందబు తలంతురు. అది పొరబాటు 

“యథా జన్తు స్ప వ పరిత్య జ్యాన్య దై హికమ్; 

తత్స భావం హి భజతే దేవో నర ముపా శ్రితః 

వెచేణ వర్ష ల్ శ్వానెన్భాదితేః వు రువ స్తథా; 

వర ప్రభానంకురులే యస్య వేష ముపా 

భరతం D౧ ( )+ 

ఎప్ 

“సాంభావికేన రూవేణ పృవిశే ద్రమజ్ఞమండ వే; 

ఆత రూపం సమాచ్చావ్య్ట వర ౪. ర్యా. రవి; వ 

యాదృళంయస్యయద్రూవం పకృ త్యాతస్య తాద్భశం; 

వయోవపహానుగూవేణ వ వ, యోజ్యం నాట్యుకర్మ ణ్. 

యథాజీవ స్స ప్రభావం స్వం పరిత్య జ్యూన్య దై వసన, 

పరభానం ప్ర, కురుతే వరచేహ ముపా శ్రితః 

ఏవం బుధః భావం సో౭సీతి ఖ్ ౪ స్మర; 

వేషవాగజ్జలిలాభి శ్పేష్టాభిళ | సమాచరేత్ ఎ 

(1 

నటుడు ఆయాదశాభావమును భావించి తదనుకూలాభీ 

నయమును తలంపునకుం బెచ్చుకొని తాను (గుడ్రిపాళముచేసీన 



భారతాభారత రూవకమ ర్యాదలు. శం 

పాఠ్యమును స్మరించుచు శబ్దార్థములు తప్పిపోనీయక అభిన 

యించునేకాని అనుభవింపండు. ఈ సిద్ధాంత మె “మనసా స్మరకా స్ట 

అనుటచే నూచితము. అశ్షేకానిచో, అనయా తనవిగానే అనుభ 
వించునయున్ని రావణపా త్రము జటాయుపాత్రమును నరసింహా 

పాత్రము రల మును సంహరింతురు ; వారిచేత 

చావొనేని చత్తురు. ఫమనేనపాత్రము దుర్వోధనపా త్ర మును 

తొ డ విలుగంగొట్టి అందుల స. ద్రానును ఒండె, వానిదెబ్బ చే 

తానయినం సొచ్చునొంజె. 

ర. ఇప్పు డిప్పుడు బుస్టిమంతు లనేకులు వ్యుత్పన్నులు, 

రసజ్ఞులు నటులై ఈనాట్యవిద్యకు గెరవముం దెచ్చుచున్నా రు. 

వా రేమో నై వుణిం బ్రదర్శించుచున్నారు గాని వారికి ఉత్య్భ 

సవ కృతులయొక్క_ భావాదివి శేషములను అభిథ్యానించి అను 

గుణాభినయనునె గొ భింవంచేయుటకు తగిననాటకములు లంకను 

వెలువడకయున్న వి. 

౨౦ 

ఉససంహోరము : 

అట్టి -ఈ నాట్యక ళొక ల్పవల్లిని నాగ జెముడుగా వరిణమిం 

పనీయక సహృదయులందలును దీని దోహదరహస్యవముసు నేర్చి; 
నేర్చి, దీనిం బోషించి, సద్రూపకరూ వై తదియపరిణత ఫలములను 

నివుణతమనటీనటవరి వేషకుల చేత రనికభో కలకు వడ్డన నెయించి 

భాషూబేవతాసవమా రాధనముం గావింతురు గాక ! 



౫ భారతాభారత రూపక మర్యాదలు. 

అనుబంధ ము 

౧. ఈ నిషిద్ధములలో కొన్ని ప్ర, యోగింప నళక సములు, 

క్ న్ని అమంగళ ములు, విచ్చి త్తి విరరాతమూలు్యు ఉ ద్వెజకములు, 

తత్తన్ని చేధములకు కారణముల నూహించుకొనవచ్చును. వ్రీడా 

కరములు సామాజికుల చి_త్తకుద్ధిక భంజకములు ; శెడునడవడిని 

నేర్పును. 

“బయాస్కో_వు లేనికాలవు నియమము లివి. ఇవుడు అశ 

కష్టములు గావు” అని కొంద అందురు. అప్ప టికిని చ్రిడాదిొకారణ 

ములచే నిషిద్ధము ₹నో అవి త్య్యక్షవ్యము లే అనుచితత్వము 

చేత రత్నావళి ప్రదర్శనములో దామోదరమి క్రుడు నసంతో 
త్పవమును రాజవిదూషకాదుల మోల పారులచే వ్ర త్యత్ష 

ముగా జరివించెను. 

కొన్ని నిషిద్ధములను కవిప్రతిభా త్పద్యువూనములు గా 

కున్నను బయాస్కోపు వభ ్రతినాధననములవెత సామాజిక రంజు 

నార్థము చూపించిన దోష మేమి ? ఆయుపాయమున నటులకు 

విశాంతియుం గల్లును. 
లే లు 

ఒకపుడు కూచివూడివారో వముజెవరో ఆడిన పన్లోద 
\ Jom 

నాటకములో తమ్ముడు బబ్లిదుండు నృసింవా వేషి; అన్న హిరణ్య 

కశిపుడు. ఆవిష్టంండై నృనీంవుడు కశివుని పొడిచి చండినాయ., 

ఆట మాటేీనది. తమ్ముడు చెలివి రాంగ్కా “అన్న యండి? అని 



భారతాభారత రూపక మర్యాదలు. స్ 

యడిగి “నీవే చంపితివే” అని ఇతరులు చెప్పి వివరిందంగా, దాను 

పొడుచుకొని చచ్చెను.అని ైైతిహ్యము కలదు. 
నాన్నే హితులు చిలంబి ఆదినారాయణప్పనాయండుగారు 

(అధికార విరామముం బొందెన పోలీసు బన్ స్పెర్టర్సు బల్లారిలో 

సరసవినోదినీ సభవారి పాదుకావట్టాఖిపేక నాటకములో ధర్మ 

వరము కృష్ణమాచార్యులు గారు- నాటక గ ంథక_ యే. దళరథ 

పాత్రముగావచ్చి సోఫామాంద మృతదళరథుండుగ వడియుండు 

టయ్యు (నలున్రురుు మువ్వురు స్త్రీ వేషమున వసనభూపషణొ'జ్ఞల 

ముగా దానికోళ్లకడం గూర్చుండి వేలు వేలుభాపలలో “వల్యా 

కాణి పాడందొడంగుడు, “అమో, కృష్ణ మాణారి, 

చచ్చిపోయినావేమి! ఈపాడునాటకానికోసము నీవు చావొనేల ? 

ఆయనను చంపినా రేమయ్యా పాపాత్తులారా! చీ! చీ! నేనిక్కడ 

నుండ లేను” అను నిత్యాదివిలావములు గావించి సక్షాగ హా 

ములో వపడిపోయినారు. మేము పలువురము ఆయనను ఉపాయ 

మున శ కనాగృహమునుండి చెలికిగొనిపోయి పరుండబెట్టి ఆ 

తబ్బిబ్బుతిణీ వారు సుషు _ప్పిజెందువబుకు వారికడం గాచియుంది, 

క్రమ్మక్రమముగా వారిని మాకు దక్కి_ంచుకొంటిమి. -ఈవృత్తే 

ము ప్రథమ కవిపండితసంఘసమా వెేశములో నొకరా త్రి జరిగినది. 

రెండవసమావేశమున మదరాసులో ఆసంఘము తుదముట్టినది." "' 

నీచపా త్ర (గ్రైవ్యుము 

౨. ఈనిషయమున మదీయ కథ ఫామో నినన 
ధనములం పరిశీలింపనగు. 



నన వ  ఛారతాభారత రూవక మర్యాదలు. 
జో 

న లేనిచో రాపకము అవస్థానుకృతి కానే 

గదు, .నాచిశాసినయము చెడును. 

we ఏస్తంధ్ల్ : + 'పాక్యమందు సంధిలేమి గ్రామ్య తాపాదకము 
జ్! గస్తీ మదియసంధిపివకముం గను. 

_" అంకము_రంగము (నీను అంకమున కాల దేళనృ త్తె 

కరములు మూండును సుఘటితతరములు. ఆఘటన రంగనాను 

కాధునికకల్సిత విభజనచేత శిధిల మగును. శిథిలమైన రసవొని 

కలుగును. కావున ఈ యవాంతరవిభాగములు వనికిరావు. ఎన్ని 

సీనులో అన్ని అంకములనియే వ్టివహారింపరాదా?—నాసాషను 

భవము---నేను ప్రతాపరుద్రియమును నీనులు నీనులుగానే 

తొలుత వ్రానికొంటిని. నాసాదయమునకు రసము అందలేదు. 

తృ్ప్పి ఫి గాపేదు. మరల మరల మార్ప్చుచుంటిని. మార్పులలో 

సంకోచ మగవడినది. సంకోచము “హాచ్చగా హాచ్చగా సీనులు 

తనవి. అంకములు కొంచెము “హెాచ్చినవి. ఈవిథధమున విష్క_ం 

భ ప్ర వేశాదిసంఘటనచే నినులపెంవు నివ_ర్హోల్లినది. 

చం కర డి న్ చాకలెపీట, మదరాను...._నవంబకు, 1940 





వేకోటరాయశాస్తులవారి యసన్యాసాదిక నులు 
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గ 

తిక్కనసోమయాజి విజయము ' 

విమర్శవినోదము 

గ్రామ్య భావావ్ర, వ యోగనిబంధనము 

విసంధివివేకము ph 

ఆంధ్రప, సన్న రాఘవనాటకవిమర్శము | 

.భారకాభారతగూపో మరార్థిదలు 

ఆంధ్ర గ్రంథవిమర్శనప్ర కారలేశము 

భ్రామ్యాేకనరనము. న 

వినోదము . ఆంధ్రమున. ne: యతి 
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